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JAAN BOSSIER studeerde klarinet
bij Walter Boeykens en piano bij
Robert Groslot aan het Conservatorium van Antwerpen. Sinds 1997 is hij
klarinettist van het Mahler Chamber
Orchestra en hij reist hiermee de
wereld rond. Hij is daarnaast de vaste
klarinettist van het ensemble voor hedendaagse muziek Champ d’Action,
waar hij sinds 2000 ook als dirigent
actief is.

Tentoonstelling in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart
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19.15 - Interview met Stefan Prins, Matthew Shlomowitz en Michael Finnissy
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- 070 22 33 02

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

TOMMA WESSEL studeerde blokﬂuit
en piano aan de conservatoria van
Lübeck, Gent en Brussel. Ze legt zich
vooral toe op het uitvoeren van hedendaagse muziek en was te horen
op belangrijke podia en festivals.
Tomma Wessel creëerde tientallen
werken van Belgische en buitenlandse componisten, solo of met
haar blokﬂuitensemble APSARA, dat
alle aspecten van het hedendaagse
repertoire aan bod wil laten komen.
Momenteel doctoreert Tomma Wessel over blokﬂuit aan de Faculteit
der Kunsten van de Universiteit van
Leiden en aan het Orpheus Instituut
te Gent.

vrijdag 20 april 2007
KAMERMUZIEKZAAL - 20.00

info & tickets

CHAMP D’ACTION werd in 1988
opgericht door componist Serge Verstockt. De muziek van Vlaamse componisten, waaronder de internationaal gewaardeerde Karel Goeyvaerts,
werd op dat moment slechts zelden
uitgevoerd. Champ d’Action vervulde
dan ook een echte pioniersfunctie,
die ze tot op vandaag doortrekken
met (inter)nationale compositieopdrachten. Met multidisciplinaire
projecten en een educatief parcours
in het Conservatorium van Antwerpen gaan ze ook in de toekomst
verder op de ingeslagen weg van de
vernieuwende kunstmuziek.

Champ d’Action
Jaan Bossier
Tomma Wessel
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IN DE KIJKER DO 24.05 / 20.00 / CONCERTZAAL / ARNE DEFORCE
In deze hommage aan Giacinto Scelsi maakt Arne Deforce een portret van de Italiaanse componist, ﬁlosoof en dichter. Het
docudrama Casa Scelsi dompelt ons onder in de boeiende leefwereld van Scelsi, waarna de trilogie voor cello een metafoor
vormt voor de drie fasen in een mensenleven.

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.

Fragment uit: Michael Finnissy, Halbnackt.
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Integrating the recorder

conti-NU-um

Wat heeft de blokﬂuit te bieden
aan een componist aan het begin
van de 21e eeuw? Die vraag hebben
Champ d’Action en de blokﬂuitiste
Tomma Wessel gesteld aan vijf jonge
componisten én aan ervaren rot
in het vak Michael Finnissy. Die
componisten van zeer uiteenlopende
achtergronden en componeerstijlen
beantwoorden die vraag elk met
een nieuwe compositie. Hiervoor
kunnen zij putten uit het boeiende
spectrum van instrumenten van
Champ d’Action: piano, percussie,
contrabas, elektrische en akoestische gitaar en live-electronics
worden gecombineerd met de meest
uiteenlopende instrumenten van de
blokﬂuitfamilie, van sopranino tot
de vierkante subbasblokﬂuit.

FRIENDS
IN MUSIC

Jaan Bossier, dirigent
Tomma Wessel, blokﬂuiten
Tom Pauwels, gitaar
Lode Leire, contrabas
Fedor Teunisse, percussie
Saori Oya, piano
Stefan Prins, elektronica
Victor Hidalgo, elektronica

Stefan Prins (1979),

Memory Space II
Michael Finnissy (1946),

Halbnackt* (Wereldcreatie)
--- Pauze --Matthew Shlomowitz

,

(1975)

Free Square Jazz
Stefan Van Eycken (1975),

Clear
David Nunezanez (1970),

Bringing Back from the Edge

* Creatie in opdracht van het Koninklijk
Conservatorium Den Haag en de
Faculteit der Kunsten van de Universiteit
Leiden

Stefan Prins, Memory Space # 2
Memory Space # 2 van de Belg
Stefan Prins is opgevat als een soort
concerto voor blokﬂuit en kwartet.
In de in elkaar overvloeiende delen
staan vier gedachteniveaus centraal.
In de eerste plaats wordt de muziek
gedragen door de neergeschreven
partituur. Een tweede niveau wordt
gecreëerd door de gedetailleerde
blokﬂuitpartij (alt, tenor, bas en subbas), die als het ware het materiaal
van het ensemble in een ideeënreservoir opvangt, ﬁltert en aanpast. Daar
komt een derde, ‘invariabele’ (want
digitale) gedachtegang bovenop: een
computer die via een speciaal door
de componist ontworpen programma het aangeboden klankmateriaal
tijdens de uitvoering live moet
integreren.
Deze drie ‘herinneringsvelden’ worden tenslotte geconfronteerd met
het geheugen van de uitvoerders.

Op precies gedeﬁnieerde plaatsen
worden zij aangespoord om de andere stemmen in zich op te nemen
en daarop met een aan regels onderworpen improvisatie te reageren.
Michael Finnissy, Halbnackt
Hoewel hij de term niet toejuicht,
wordt Michael Finnissy veelal
gerekend tot de zogenaamde ‘New
Complexity School’. Finnissy
omschrijft zijn ingewikkelde notatietechniek liever als ‘action forms’
of ‘obstacle courses’. Vaak worden
hierbij ver uiteen liggende invloeden
samengebracht. Voor Halbnackt liet
Finnissy zich inspireren door zowel
modale, tonale als atonale systemen,
Roemeense en Bulgaarse volksmuziek en twee cantates van Bach
(BWV 169 en 170). In het ensemble
krijgt de blokﬂuit een belangrijke rol
toebedeeld. De opbouw verloopt in
een aantal ongelijke secties per speler
(6 voor blokﬂuit, 7 voor gitaar, 8
voor piano, 9 voor vibrafoon en 5
voor contrabas). Bij de aanvang zijn
alle instrumenten gelijkklinkend
maar al gauw gaan ze via afzonderlijke tempi en ritmes hun eigen weg,
elk op hun manier reagerend op de
totale geluidsomgeving.
Matthew Shlomowitz, Free Square
Jazz
Door het principe van herhaling
toe te passen op factoren die door
een vluchtig, instabiel, impulsief of
improvisatorisch karakter in wezen
moeilijk voor herhaling vatbaar zijn,
daagt Matthew Schlomowitz de
uitvoerders van zijn stuk uit om tot
een volledig nieuw ‘speelgevoel’ te
komen. Daartoe worden elementen
uit de Free Jazz in een gewijzigde

context herschikt. Fragmenten
van de compositie worden deels
gevarieerd en in verschillende combinaties tegenover elkaar geplaatst.
Dit resulteert in dynamische
extremen en virtuoze, ongepolijste,
wervelende muziek. Het aanvankelijk streng gestructureerde samenspel
maakt in het laatste deel plaats voor
een steeds grotere individualiteit van
de 4 partijen. Door de uitzonderlijk
zachte schakeringen en ongelijke,
langzame tempi lijken alle stemmen in zichzelf verzonken, als
weerkerende ﬂarden uit een verre
herinnering. Zelfs met een uiterst
onafhankelijke en ritmisch
complexe stemvoering laat het geheel toch een georganiseerde indruk
na (dus tegelijk ’free’ en ’square’).
Aanwijzingen als ‘inhuman’, ‘high
energy’, ‘impulsive’, ‘self-important’,
vragen een verregaande inzet van
de musici, in het bijzonder van de
blokﬂuitist. Klankvervormingen met
glissandi, voetpedaal en voiceunit
maken het schijnbaar onmogelijke
mogelijk.
Stefan Van Eycken, Clear
Stefan Van Eycken behoort tot de
meest radicale exponenten van de
jongere generatie Vlaamse componisten. Met een voorkeur voor het
combineren van live electronics, zelf
ontwikkelde computerprogramma’s
en andere hoogtechnologische methodes met klassieke instrumenten,
vindt hij in vele opzichten aansluiting bij internationale stromingen
als de eerder aangehaalde ‘New
Complexity’ en het Frans georiënteerde spectralisme.
Van Eycken zoekt zijn inspiratie
graag in de verste uithoeken. Zowel

Engelse literatuur, geïmproviseerde
en traditionele muziekvormen uit
Japan als de vrije improvisatietechnieken van de avant-garde
gitarist Derek Bailey zijn voor hem
vaste ankerpunten. Laatstgenoemde
ligt ook aan de basis van Clear,
een compositie voor blokﬂuit,
elektrische gitaar en contrabas. Naar
eigen zeggen, vernam Van Eycken
het overlijden van Bailey toen hij
op 26 december 2005 in Japan
stond te wachten op een vlucht naar
Tokio. Daags voordien had hij nog
een opname aangeschaft, die Bailey
in 1978 met een handvol Japanse
improvisatoren had gemaakt. Dit
inspireerde hem om onmiddellijk
daarna het werk te hervatten voor
Clear, een stuk waar hij al een tijd
mee bezig was.

en gitaren, maar door de spaarzame
instrumentatie bij de repetitiefasen
van een enkele toon, benadert de
muziek tegelijk een gevoel van tijdloze stilstand.
De behandeling van de instrumenten doorbreekt elk verwachtingspatroon. Vreemde klankbronnen, als
bijvoorbeeld een scheerapparaat of
radio, versmelten met het akoestisch
instrumentarium, dat op zijn beurt
door experimentele en verwisselbare
speelwijzen wordt gemanipuleerd.
Sabien Van Dale

David Nunezanez, Bringing back
from the Edge
De titel verwijst naar een boek over
rituelen bij de Wakenai Indianen
(Keepers of the sacred chants, Poetics of
ritual power in an Amazonian society
van Jonathan D. Hills). Het gaat in
de eerste plaats om algemene aspecten uit de cultuur van de Wakenai,
zoals het idee van grenstoestand
die men als resultaat van extreme
activiteit kan bereiken. De terugkeer
vanuit de rand van het mogelijke
ook, na het aftasten van de extremiteit.
Nunezanez clustert de kleuren van
het instrumentarium tot massieve
klankconglomeraten.
Binnen haast bewegingsloze
geluidsmonolieten belicht Nunezanez consequent alle zijden van de
klankruimte. De grenzen van het
speelbare zijn weggelegd voor klavier
Fragment uit: Michael Finnissy, Halbnackt.
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